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Luettelo kiviaseista, jotka maist.
Sederhoim on kerännyt Pohjois-Satakunnasta ja
jotka Hist. Museoon lunastettiin syksyllä 1878.

Honkajoki.

1. Pyöreä, hiukan litteä nlijakivi, 125-121mm laaja, 81 mm korkea, varsireikä sisältä pienempi
ja nähtävästi kahtaalta kehrotettu.

Hongon

kylästä Honkajoen kappelista. Kuvattuna SMY:n
Aikakausk. VI,kuv. 35.

Pyöreähkö reikäkivi, vuolukiveä,117 Ilari läpimita1_
ten, 43 mm pks., iso reikä keskelle hakattu.si
ne on sekä laidoilta että että reiästä pahasti
vuoleskeltu. Löytöpaikka sama kuin edellisen.

Reikäkivi,vuolukiveä, jotenkin pyöreä, toiselta
puolen tasainen, toiselta harjalla, isompi reikä keskellä, pieni laidassa; kummallekin puolelle kiveen hakattu M; hiukan vuoleskeltu.
94-102 mm laaja, 24 mm pks.

Saunaluoman kyläs

tä-Honkajoelta.

Tasapäinen kovasin, 80 mm p., 33 mm 1.,16 mm pk
joka puolelta muodostettu, yksi sivu selvästi
teroittamiseen käytetty. Samasta kylästä kuin
edellinen.

Varsipää isoa kiviasetta, diabasia, 141 mm p.,
60 mm 1., 44 mm pks., poikkil. Q ympäriinsä
sleäksi tahkottu.

Katkon kylästä, samaa kap-

pelia.

Tasataltta, porfyriä, 88 mm p., 52 mm 1.,17 mm

valok.V.A.24:1.)
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pks., yleensä tahkottu, teränsuu hiukan murennut. Samasta kylästä kuin edellinen.

Tasataltta, kiiltoliuskamaa, 176 mm p.,50-58mm
1., 25 mm pks., poikkil. r ,, laskee yläpäästä
tasaisesti terälle, joka siitä on pahasti lohkeillut. lynkäisten kylästä samaa kappelia.

Hyvätekoinen ja hyvänä säilynyt kourutaltta,
"likaisen keltaista jaspiskiveä";142 mm p.,kes
keitä 37 mm 1. ja 29,5 mm pks.,poikkil. korkea,
puolipyöreä, teränsuu hiukan kaareva. Foholuoman kylästä Honkajoelta.

Tasataltta harmaata kuutiloliuskamaa, 65 mm p.
terältä 43 mm 1., varsipäästä hiukan kapeampi,
17 pks., poikkil. suorakaiteinen, teränsuu kaa
reva, lasku lopulta viertävä kummallakin puole
la. Samasta kylästä kuin edellinen.

Rikkoutunut kourutaltta, mustaa kuutiloliuskamaa, 176 mm p., 40 mm 1.,24 mm pks., poikkil.
pitkänsoikeahko; aseesta on terä lohjennut, ko
raun uria kaivettu ja varsipää murentunut; muu
ten on ase yleensä tahkottu.

Antilan kylästä

samaa kappelia.

Pieni tasataltta, mustaa kuutiloliaskamaa, 52
mm p., terältä 41 mm 1.,17mm pks.; ase kapenee
isosti varsipäähän ja on melkein kolmionmuotoi
nen sivulta katsoen, poikkil epämuotoinen ja t
ränlaskut jyrkät'molemmin puolin.
Katkennut toiseen päähän suippeneva kuvasin,
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tummaa porfyriä, 113 mm p.,13-30 mm 1.,10 mm p
Samoin kuin edellinenkin ase Alahonkajoen kyläs
tä Honkajoen kappelista.

Kankaanpää.

Vasarakirves, jonka vasarapäästä on lohjennut
melkoinen kappale, 179 mm p., varsireiän kohdal
ta 68,5 mm 1., 46,5 mm pks.

- Löydetty Kan-

kaanpään pitäjästä Vuorenmaan kylästä.

Varrelle hiukan kapeneva tasataltta, 107 mm p.,
terältä 36 mm 1., 13 mm pks., teränlasku. taitteinen, suu. vähän kaareva.

Samanlainen ase, molemmista päistä terällä, kapeampi kahtaalta teroitettu, 97 mm p., 43-26mm
1.,15 mm pks., teränlaskut kaarevat. Tämä ja edellinen numero samasta kylästä kuin ilso 13.

Varsireiästä katkenneen vasarakirveer suippeneva kantapuoli, n. 90 mm p., 63 mm 1.,43 mm pks.;
irti lohjennut kappale esineeseen sijoilleen li•
matto. Vehteljärven kylästä samaa pitäjää.

Iorvakkeilla varustettu otanuiaa kiiltoliuskamaa. (Vrt. J.R.A.,Muinaisj. I,kuv. 68). 222 mm
p., korvakkeiden kohdalta 80 mm 1., 31 mm pks.,
varsireikä nähtävästi kahtaalta hakattu, keskel
tä hyvin pieni ja soikea; aseen toisesta otapäästä on kappale lohjennut.

Kappale nähtävästi luonnonkiveä, jota ehkä on
aseena käytetty, 68 1/2 mm p., 67,5 mm 1.,42mm
pks. Samoin kuin edellinenkin Vehteljärven kylästä.

1905.

Kirves, laskettu toiselta puolen tuntuvasti en

Kankaanpää.

män kuin toiselta, 113 mm p.,49 mm 1., 24,5 mm
pks., poikkil. melkein suorakaide.

Pieni tasataltta, porfyriä, 62,5 mm p., 28,5-35
mm 1., 13 mm pks., teränlasku tasainen ja loiva
ase yleensä sileäksi tahkottu. Yläpää vino, syr
jät pyöristetyt.

Tasataltta, kiiltoliuskamaa, 72 mm p., terältä
31, varsipäästä melkein 38 mm 1., 15 mm pks.,
laskee loivaan terälle, joka on vinoksi kulunut
Kapenee terälle päin.

Tasataltta,tummaa kuutiloliuskamaa, 76 mm p.,
37-25 mm 1., 14 mm pks., poikkil. j, ase ohene
varsipäähin.

Pieni tasataltta, melafyriär?), 45 mm p.,37-32
mm 1., 15 mm pks., poikkil. melkein suorakaitei
nen, teränlasku kaareva, hamara hiottu.

Varsipääatä suipoksi teroitettu tasataltta, por
fyriä, 74 mm p., terältä 34 mr,:. 1., 12 mm pks.,
teränlasku taitteilla.

N:rot 19-24 kaikki

Vehteljärven kylästä.

Kourataltta, diabasia, ylipäästä tylsälle terälle hiottu, 94 mm p., 35 mm 1., 22 mm pks.,
koura epätasainen, 3 hiomatonta kohtaa; teränsuu paljon kapeampi kuin keskikohta; toinen
syrjä pullistunut, toinen tasaisempi.
Kourutaltta,diabasia, 116 mm p., 39-31 mm 1.,
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24.5 mm pks., poikkil. 0 , koura pyöreäpohjainen ja teränsuu vino; ase on nähtävästi ollut
kummastakin päästä terällä, vaikka toiselta pu
len on laskulta iso palanen lohjennut; varsi m
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nisärmäinen.

Pahasti tärvelty kourutaltta, diabasia, 95 mm
40-37 mm 1., 24

pks., yläpuoli ja varsinkin

terä kaaputettu.

Oikokirves, melafyriä(?), 90 mm p.,46 mm 1.,25
mm pks., poikkil. Q ; ase on yleensä hiottu
paitsi puoli hamaraa.

N;rot 25-28 ovat

Venesjärven kylästä.

Kappale knilrutaitan,•teräpuolta, mustaa porfyriä,
44 mm p., 39 mm 1., 16 mm pks., koko etu-(eli
kouru)puoli lohjennut pois. Veneskosken kyläätä Kankaanpäästä.

). Pieni tasataltta, mustaa kuutiloliuskamaa, 46m
p., 35-30 mm 1., 11 mm pks.,yleensä hyvästi hiottu, teränlasku kaareva, varsipää epätasainen.
Lammin Izilästä(?) Kankaanpäästä, josta ovat nrot
13-30.

Jämijärvi.

Iso kirves,harmaata kuatiloliaskamaa, 224 mm p.
terältä 52, keskeltä 63 mm 1., 49,5 mm pks.,

n.

80 mm ylipäästä on kolmella sivulla aivan mata-,
la olka- varteen sitomista varten, neljännellä
sivulla ehkä hiottu veitsiä. Poikkil.
(Vrt. J.R.A.,Liinaisj. I,kuv. 19). Löydetty
Jämijärven kappelista, Suurinmaan kylästä /aluonkosicen torpan pellosta kyntäessä 1877.
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Tasataltta, kiiltoliuskamaa, 99 mm p., 42 mm 1.

Jämijärvi.

19,5 mm pks., poikkil. suorakaiteinen, jyrkänlaisella teränlaskulla ja sulssa lohkeamia. Ha
mara hiottu.

Tasataltta, 121 mm p., 59 mm 1. ja 28 mm pks.,
poikkil. suorakaiteinen, teränsuulla ja aseen
laidoissa lohkeamia; ase on muuten muotonsa pu
lesta edelliseen verrattava, höylänterän näköi
nen; hamara hiottu.

Kapea tasataltta, diabasia, 110 mm p.,17 mm 1.
13 mm pks., poikkil. melkein neliön muotoinen.
(Vrt. kahden edellisen aseen muotoa). Kovasimena käytetty ainakin yhtä sivua.

Leveä tasataltt,a mustaa kuu'Alokiveä, 130 mm
p., 64-5Q mm 1., säännöllisesti kapeneva, 18
pks., poikkil. ,

,teränlasku kolmitahkoinen,

teränsuu murentunut; varrelta ase nähtävästi
katkennut, etupuoli särmäinen.

Suorsaluoman

torpasta Tykön kylästä, josta myöskin n;rot 3234.

Ikaalinen.

Kourutaltta, melafyriä('), 164 mm p., 43 mm 1. ,
26 mm pks., poikkil. puolipyöreä, teränsuu kaareva, lohkeillut.

Oikokirves, mustaa kuutiloliuskamaa, 117,5

MITI

p.

48-33 mm 1., 31 mm pks., teränlaskussa toisell
puolella matala kouru; poikkil. suorakaide pyöristetyillä kulmilla.
Kirveen tapainen tasataltta, harmaata kuutilo-
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liuskamaa, 85 mm p., 47 mm 1., 23 mm pks.,poikkil. suorakaide; aseesta on terältä iso kappale
lohjennut.

Pieni tasataltta, harmaata kuutiloliuskamaa,
mm p., 32 mm 1., 14 mm pks., terä särkynyt;
poikki aseen käy juova, ehkä varteen kiinnittämistä varten. irosta 36 alkaen löydetyt Ikaalisista Kovalahden kylästä.

Tasataltta, porfyriä, 63 mm p., terältä 38 mm 3.
kapenee varrelle, 13 mm pks., teränlaskun puolelta tahkoiseksi hiottu; teränsuu hiomalla tyl
sytetty. Alipialan kylästä Ikaalisista.

Lavia.

Vasarakirves, dioritia, 161 mm p., varsireiän (valok. 2162.)
kohdalta 68 mm 1., 39 mm pks., vasara ilman li
riä, pyöristetty, valinharjanne kulkee aseen u
kopuolella päästä päähän.

Taltantapainen oikokirves, mustaa kuutiloliuska(valok. 2158.)
maa, 121 mm p., terältä 37 mm 1., kapenee isosti varrelle, lähes 24 mm pks.; ase on hyvin sä*
lynyt; hamara hiottu.; syrjät särmäiset. (Vrt.
J.R.A.,Muinaisj. I,kuv. 1".).

Laviasta Lavia

kylästä samoin kuin edellinenkin.

Siikaisten
pit.

3. Kappale tuuran terää, porfyriä, 90 mm p.,57 mm
1., 21 mm pks., toinen puoli mykevä, toinen ta
sainen. Puntasjoen kylästä Siikaisista.

(Luettelossa mainitut kivilajit on määrännyt aseiden kerääjä itse).

